DOTACJE

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014+
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

NA CO?



Wzmocnienie

potencjału

innowacyjnego

przedsiębiorstw poprzez zwiększenie aktywności w
zakresie działalności B+R



DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa lub ich grupy (mikro, małe, średnie,
duże)



Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji
pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo)

TYPY
PROJEKTÓW

1.

Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub
rozwój działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym
laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczorozwojowych

2.

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań
przemysłowych
i/lub
eksperymentalnych
prac
rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej

3.

Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub
zakupionych wyników badań naukowych/technologii
oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup
wyników prac B+R) – tylko w ramach pomocy de minimis
TYPY PROJEKTÓW MOŻNA ŁĄCZYĆ

TERMIN
NABORU
WNIOSKÓW
BUDŻET
KONKURSU



Luty 2019



50 000 000 PLN
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KWOTA
DOTACJI



Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 tys.
PLN

Poziomy dofinansowania:
Status
przedsiębiorcy

Mikro i Małe
Średnie
Duże

Maksymalna pomoc
na badania
przemysłowe
z uwzględnieniem
premii*

Maksymalna pomoc
na prace rozwojowe
z uwzględnieniem
premii*

Maksymalna pomoc
na działania
inwestycyjne jako
regionalna pomoc
publiczna

Maksymalna pomoc
na działania
inwestycyjne w
ramach pomocy de
minimis
max 700 tys. zł

80%
75%
65%

60%
50%
40%

45%
35%
25%

do 80%
do 80%
do 80%

Czynniki sukcesu:


Projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje



Przedsiębiorstwo posiada plan w zakresie B+R - dotyczy projektów zakładających tworzenie i rozwój
infrastruktury B+R



Zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki – duże przedsiębiorstwa



Współpraca i transfer wiedzy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami



Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa (użyteczność i opłacalność powstałych prac B+R)



Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wskutek własnych prac B+R



Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R



Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami – umiędzynarodowienie badań



Wzrost przychodów przedsiębiorstwa z działalności innowacyjnej wskutek wdrożenia innowacji
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